Beschouwingen begroting 2016
Algemene beschouwingen van de VVD naar aanleiding van programmabegroting 2016
gemeente Bedum.
Inleiding,
Alvorens ik begin met beschouwen van zaken die ons te wachten staan wil ik toch ook even
terug blikken.
Vorig jaar had ik het over bestuurlijk roerige tijden. De kiezers gaven ons een duidelijke
opdracht, voortzetting van het beleid. Die opdracht hebben deze 4 partijen goed begrepen.
De politiek in Bedum is weer in rustig vaarwater gekomen, hoewel de democratie door het
wegblijven van Gemeente Belangen een flinke deuk heeft opgelopen.
Er staat veel te gebeuren op veel terreinen, om dat in goede banen te leiden past een
kritisch maar vooral een constructieve benadering. Het gezamenlijk streven voor de
belangen van meer dan 10.000 inwoners
Voorzitter het waren en zijn nog steeds geen gemakkelijke tijden en er zijn ook nu nog veel
onzekerheden voor de toekomst. Wij hebben en moeten nog steeds fors bezuinigen. De VVD
gaat er nog steeds vanuit dat de lasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. De sterkste
schouders voorop, maar de VVD gaat er ook vanuit dat ieder zijn steentje bijdraagt. Tot nu
toe lukt dat prima vindt de VVD. Wij gaan er dan ook van uit dat de komende jaren het
gezamenlijke beleid tot een financieel gezonde gemeente zal leiden. De ontsluiting, de
decentralisaties, de weg vernieuwing, het centrum enz., allemaal positieve ontwikkelingen.
De financiën zijn op orde, positieve saldo’s tot 2019. Uw programmabegroting 2016 geeft
ook een positief beeld. Een beeld waar het college en de 4 collegepartijen hard aan hebben
gewerkt. Zo zie je maar ééndracht maakt macht. Toch vindt de VVD dat we met z’n allen
waakzaam moeten zijn om valkuilen te omzeilen. Op deze begroting is niet veel aan te
merken. De VVD wil het college en het ambtelijk apparaat dan ook bedanken voor dit
duidelijke en evenwichtige stuk.

Gaswinning en aardbevingen
B.V. Nederland profiteert al jaren van het aardgas dat uit de Groninger bodem wordt
gehaald. Helaas betalen de Groningers en dus ook de inwoners van Bedum, hier een
onterechte hoge prijs voor. Een prijs welke volledig gecompenseerd moet worden vindt de
VVD. Mensen in het aardbevingsgebied hebben daar recht op. Tafel gesprekken alleen
helpen niet. De VVD pleit dan ook voor meer steun aan inwoners die moeite hebben de
juiste weg te vinden om hun schade te verhalen of in aanmerking willen komen voor
subsidie voor woningverbetering. Wij gaan er van uit dat de gemeente inwoners helpt of
doorverwijst naar de betreffende instanties die hier over gaan. Het gemeente loket moet
hiervoor open staan om samen weer tot een leefbaar en mooi woongebied te komen.
Decentralisaties in het sociale domein
De drie grote decentralisaties in het sociale domein geven de gemeente de verantwoordelijkheid
voor de jeugdzorg, de Wmo en de arbeidsparticipatie. Heel veel veranderingen voor de burgers maar
ook voor de gemeente. Hiermee zijn de burgers erg afhankelijk geworden van de mentaliteit in het
gemeente bestuur. Het lijkt dat de gemeente dichter bij de burger staat maar tevens is hij ook erg
ongrijpbaar geworden. De zorg zou door de decentralisaties sneller geregeld worden. In de praktijk is
dit nog niet bereikt. De gemeente koopt zorg in bij verschillende organisaties en door administratieve
rompslomp en organisatieproblemen duurt het vaak lang voordat de juist hulp ingezet kan worden
en wordt de privacy vaak uit het oog verloren. De kinderombudsman signaleert dat gemeenten
steeds vaker op de stoel van de hulpverleners gaan zitten. Het financieel of organisatorisch belang
van de gemeente of instelling krijgt voorrang boven het belang van het kind. Door veel overleg en
financieel gesteggel gaat vaak kostbare tijd verloren waardoor de problemen alleen maar groter
worden. Wie is er verantwoordelijk voor wanprestaties en waar kan men met klachten en of
bezwaren terecht als men het niet eens met de gang van zaken. Is hiervoor een duidelijke en
toegankelijke procedure? Als gemeenteraad moeten we goed kunnen toetsen of de taken waar de
gemeente verantwoordelijk voor is goed worden uitgevoerd.

Huisvesting en Industrie.
De bevolking van de gemeente Bedum vergrijst. Ruim 20 % is ouder dan 65 jaar. Dit betekent dat er
steeds meer behoefte komt aan woningen voor ouderen. Zowel in de sociale woningbouw als in de
particuliere sector is er een flinke achterstand ontstaan. De VVD denkt dan ook dat het
huisvestingsbeleid van de gemeente gericht moet zijn op levensloopbestendige woningen. De brief
over het aantal woningzoekenden in Bedum van Wierden en Borgen gaf hierover geen
duidelijkheid. Een antwoord van ergens tussen de 1000 en 2000 vindt de VVD onacceptabel . Hierop
kun je geen visie ontwikkelen en een goed beleid voeren.
De meeste percelen op het bedrijvenpark zijn verkocht. De VVD had vorig jaar veel kritiek op de
uitstraling van dit gebied. (bouwput, wegen niet afgewerkt en het open terrein ligt er haveloos bij.)
Dit is gelukkig verbeterd. Dat is goed voor de daar gevestigde ondernemingen en uitnodigend voor
eventuele toekomstige ondernemers. Heeft dit al geleidt tot meer vraag?

Centrum
Het voorzichtige beleid omtrent het oude centrum betaalt zich uit. De eerste appartementen van
Bederwalda zijn bijna klaar. Het parkeerterrein bij de Plus is vernieuwd. Voorzitter wij horen daar
alleen maar lovende woorden over, dat mag ook wel gezegd worden. De VVD vindt het positief dat
de gemeente de ontwikkeling van het centrum in eigen hand heeft weten te houden. Wij verwachten
dan ook dat Bedum zijn regiofunctie weer terug krijgt.
Ontwikkelingen vrachtverkeer Bedum
De VVD houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Er worden goede vorderingen gemaakt
met het realiseren van het tracé wat bepaald is samen met de Provincie. Een tracé aan de oostkant
en ten noorden van de spoorlijn. Een goede keuze vindt de VVD maar deze ontsluiting brengt ook
risico’s met zich mee. Hoe de verkeersstromen straks gaan lopen is moeilijk in te schatten. Als de
verkeersdruk in Onderdendam toeneemt zal de VVD zich inzetten om de gedane belofte van de
Provincie “de ontsluiting van Onderdendam” mee te realiseren.
Herindeling
In december 2013 heeft de raad met het voorstel om de zo genaamde G7 variant te onderzoeken. De
VVD was daar als enige partij tegen. Wij wilden meer mogelijkheden onderzoeken, onze voorkeur
ging uit naar een samenwerking en evt. een fusie met de stad Groningen. Helaas was daar niet
voldoende draagvlak voor. Nu is dus alleen de variant G7 onderzocht en goed bevonden. Alle andere
opties zijn links blijven liggen. Volgens ons heeft u hiermee de raad geen dienst bewezen. Onderzoek
hoeft bij voorbaat geen uitgemaakte zaak te zijn. U heeft als college vanaf december 2013 aan een
ernstig ziek paard getrokken en de situatie niet goed ingeschat. Het ernstige zieke paard is na de
raadsvergadering van 15 oktober op sterven na dood. Een lange heilloze weg. De VVD hoopt dan ook
dat we samen tot een goede keuze komen. In de regiovisie zijn de schakelgemeenten benoemd als
overgang tussen het platteland en de stad. Dat heeft een duidelijk doel gehad vindt de VVD. Er is een
variant ontstaan waar de VVD achter kan staan. Een BTW gemeente, Bedum Ten Boer en Winsum.
Ook de gemeente Zuidhorn zou zich hier prima bij thuis kunnen voelen. De inwoners van deze
gemeenten zijn allemaal georiënteerd op de stad. Het zijn financieel gezonde, groei gemeenten die
de overgang van de stad naar het platteland samen in eigen hand kunnen houden.
Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie in onze gemeente is, met uitzondering van het vrachtverkeer door de kern van
Bedum, over het algemeen op een behoorlijk peil. Toch zijn er een aantal situaties welke om
verbetering vragen. Zeker nu de Waldadrift in 2016 opnieuw wordt geasfalteerd. Het is zeer
wenselijk dat er dan een fietspad aangelegd wordt van de rotonde Groningerweg tot aan de
Schoolstraat.
De vernieuwing Boterdiep WZ 2e deel laat al zo’n 30 jaar op zich wachten. Dit in schril contrast met
de nieuw geasfalteerde wegen richting het Noorden. Aan het eind van de Wilhelminalaan 2e deel tot
de spoorwegovergang is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Het is daar erg donker en heel dicht
bij het Boterdiep. Wij adviseren u dan ook om hier een vangrail te plaatsen.

De VVD heeft vorig jaar gepleit om in Onderdendam op de splitsing N995-N996 een
signaleringsinstallatie te plaatsen. Dit om opstoppingen te voorkomen. We moeten nu zeker de
vinger aan de pols houden omdat de gemeente Winsum in het kader van een verbeterde N361 met
de provincie is overeen gekomen de weg vanaf de rotonde bij Ranum door te trekken naar de
rotonde aan de Onderdendamsterweg. Hierdoor zal de verkeersdruk zeker toenemen in
Onderdendam.
OZB en Groenbeleid
In Bedum zijn we er trots op dat de burgerlasten in vergelijking met de omliggende gemeenten laag
zijn. Wij willen dat graag zo houden. Toch gaat de gemeente de gemeentelijke belastingen verhogen.
Op dit moment acht de VVD het nog steeds niet nodig om deze belastingen zo drastisch te verhogen.
Dit sluit aan bij het bestuursakkoord waarin is opgenomen dat het wegwerken van tekorten door
lastenverzwaring niet de eerste aangewezen weg mag zijn.
De VVD vindt de bezuiniging op het groenbeleid niet de juiste. De verloedering neemt gestaag toe.
Wij vinden dat de bezuinigen op het groenbeleid anders ingevuld moeten worden. Rommelige
struiken moeten vervangen worden door gras. Dit geeft meer ruimte en veiligheid en zorgt op
termijn voor een besparing op de personeelskosten.

Voorzitter tot slot een paar concrete vragen
Blz. 27 -bevorderen dat wordt toegezien op de naleving van de snelheid in 30 km/u zonesHoe staat het hiermee?
Blz. 31 -reconstructie van Waldadrift en De Vlijt
Wordt het Boterdiep WZ 2de gedeelte nog opgepakt?
Blz. 35 -waarom wijkt dit programma af (van de andere programma’s) wat de begroting cijfers 2016
betreft. Het saldo komt niet overeen met de samenstelling ramingen begroting 2016.
Blz. 55 -energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen toepassen voor woningen , te bekostigen
uit gaswinningmiddelen.
Hoe staat het hiermee?

